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Хто я, або Думки про 
підсумки року

Мушу визнати відверто: у Біблії 
знаходжу чимало текстів і уривків, 
які мене страхають (слово — «ляка-
ють» наразі не зовсім точне). І ось 
один із них… 

Ст. 3

 Еврика! Еврика!..
Кажуть, що грецький вчений Ар-

хімед довго думав над розв'язанням 
однієї задачі і несподівано відкрив 
важливий фізичний закон. Від радості 
почав голосно викрикувати: «Еврика! 
Еврика!», що в перекладі з грецької 
означало: «Знайшов, знайшов!»

Ст. 4

Двадцять п’яте грудня
Запізнився! Уже п'ятнадцять хви-

лин як іде урок! Треба бігти!
Різко загальмувавши перед двери-

ма класу, рвонув їх на себе:
— Можна увійти?
«Македонський» сковзнув по мені 

розлюченим поглядом і вказав...
Ст. 6

Позаду
16 листопада я запам’ятаю надовго. 

Машиною швидкої допомоги доправи-
ли до лікарні. Дихати! Дихати! Як же це 
боляче! Почався кашель із кров’ю. Кри-
чу від болю… Іншого бажання не існує 
— дихати! 

Киснева маска зробила...
Ст. 7

Невже заради цього?
Багато століть у народі слов’янськім
Імлою омани п’яніли серця.
Язичницькі звичаї із християнством
Сплелися в безвихідь — не видно й кінця.

Яскраві вогні скрізь, колядки й щедрівки,
Немовби й «духовне» щось лине із уст.
Гадання, прикмети, обряди... Та тільки
Невже ж ради цього родився Ісус?

Про зірку на небі і ясла убогі
Сьогодні співають у світі, а втім...
Шкода, що не знають про вічного Бога
І ласку Спасителя, дану усім.

Не каша пшенична із маком та медом,
Не дідух солом’яний в темнім кутку,
Христове Різдво — це дарунок із Неба,
Це милість для людства, що спить у гріху!

В. Пістун

ГГ осподи-Боже, любий наш Спасе Ісусе Христе!осподи-Боже, любий наш Спасе Ісусе Христе!
Дякуємо, що Ти народився й прийшов у цей світ, щоб спа-Дякуємо, що Ти народився й прийшов у цей світ, щоб спа-

сти мільйони людей від погибелі вічної!сти мільйони людей від погибелі вічної!
Дякуємо, що Ти врятував нас! І нині, у дні славних свят Твого Різд-Дякуємо, що Ти врятував нас! І нині, у дні славних свят Твого Різд-

ва, перебуваєш поруч і незмінно любиш, бережеш, захищаєш.ва, перебуваєш поруч і незмінно любиш, бережеш, захищаєш.
Дякуємо Тобі, Царю наш, що тоді, коли ввесь світ охоплений Дякуємо Тобі, Царю наш, що тоді, коли ввесь світ охоплений 

страхом і панікою, сповнюєш серця вірних Своїм миром і радістю!страхом і панікою, сповнюєш серця вірних Своїм миром і радістю!
Благослови всіх улюблених братів і сестер!Благослови всіх улюблених братів і сестер!
Благослови наші сім’ї і особливо дітей!Благослови наші сім’ї і особливо дітей!
Благослови усіх людей в Україні й захисти від пандемії та лютих Благослови усіх людей в Україні й захисти від пандемії та лютих 

сатанинських атак, які шалено посилились у ці останні дні!сатанинських атак, які шалено посилились у ці останні дні!
Ми розуміємо, що, допускаючи цю пандемічну біду, Ти гучно дзво-Ми розуміємо, що, допускаючи цю пандемічну біду, Ти гучно дзво-

ниш про набагато страшнішу духовну кризу. Адже десятки мільйо-ниш про набагато страшнішу духовну кризу. Адже десятки мільйо-
нів українців ще блукають у гріховній пітьмі, не знаючи Євангель-нів українців ще блукають у гріховній пітьмі, не знаючи Євангель-
ської звістки, ні Тебе особисто.ської звістки, ні Тебе особисто.

Тож прости, розбуди й не давай нам відсиджуватися в окопах комфор-Тож прости, розбуди й не давай нам відсиджуватися в окопах комфор-
ту, бо більшість християн давно «задрімали» й не свідчать про Тебе.ту, бо більшість християн давно «задрімали» й не свідчать про Тебе.

Допоможи твердо стояти у духовному проломі, розповідаючи Допоможи твердо стояти у духовному проломі, розповідаючи 
про Твою велику милість, рятуючи цим приречені на смерть душі!про Твою велику милість, рятуючи цим приречені на смерть душі!

Господи Ісусе Христе, спаси весь народ України, народися і про-Господи Ісусе Христе, спаси весь народ України, народися і про-
слався у кожному серці! Амінь!слався у кожному серці! Амінь!

Редакція газети 

Рiздвяна молитва

Вітаємо з великим святом Різдва Христового 
та Новим 2021 роком!

Думи під ялинкою
Е х , ялинко, ялинко... Скільки під 

тобою було висловлено різно-
манітних бажань! Та майже всі 

намарно. Дарма, що виблискуєш у ново-
річно-різдвяному вбранні, сяючи різно-
кольоровими вогнями, і дивишся на нас 
мовчки. Бачиш наше намагання радіти 
і те, що для радощів не має особливого 
приводу. Тим більше у цьому, минаю-
чому 2020-му... Скільки зруйнованих 
планів і доль! Скільки марних сподівань! 
Скільки болючого неспокою! 

Але про це не зараз. Сьогодні по-
гляди багатьох людей на тебе. На ту, що 
прикрашена вдома чи на площі, або у те-
леекрані. І знову в очікуванні вкотре на-
роджуються рожеві мрії під келих вина. 
А може чогось і більш міцного, бо ж тіль-
ки хміль «допоможе» забути старе. Забу-

ти минуле і хоч з якоюсь слабкою, нехай 
навіть напідпитку, надією подивитись 
у майбутнє. І отримати спокій бодай на 
одну ніч.

А вранці 1-го січня 2021-го ти, ялин-
ко, будеш вже інша. На вигляд зостанеш-
ся такою, як і була, хоч і не всюди. Десь 
тобі все ж таки дістанеться від людей. 
Можливо, обскубуть сріблясте намисто 
«дощиків», або ж хтось впаде на тебе… 
З-під тебе зникнуть подарунки, а десь, 
може, під тобою з'явиться «стомлений» 
«дід Мороз». Але загалом ти зостанешся 
на вигляд та ж сама.

Тільки от ставлення до тебе буде ін-
шим. Бо ж довкола нічого не зміниться. 
Світ яким був, таким і залишиться. Дарма 
тебе прикрашали! Хоча ні! Ти все ж таки 
принесла радість. Щоправда, тільки на З 

одну коротку ніч.
Але як би ти яскраво не іскрилась, як 

би не виблискувала, твоє світло слабке 
проти сяйва різдвяної зорі. Бо тільки 
воно має силу осяяти наші мрії, надії та 
сподівання. І вони вже точно не будуть 
марними!

Зоря на сході — дивне сяйво,
З джерел небесних, не земних,
Воно затьмарить все, що зайве,
І зробить зрячими сліпих.

Зоря на сході — мудрим світло,
Христу вклонитися веде!
І Він зустріне тих привітно,
Хто на поклін до Нього йде!

Зоря на сході — вічне сяйво,
джерел небесних, не земних,
Воно затьмарить все, що зайве,
І зникне тінь думок тяжких...

Ярослав Лобань



ДВА БЕРЕГИ2 ДУХОВНИЙ РОЗДIЛ

С лово «вождь» знайоме багатьом. 
Воно означає людину, лідерські 
якості якої повинні вселяти до-

віру і вести за собою. І таких поводирів 
було немало — кожен вів до свого світлого 
майбутнього. Змінювалися звання, імена 
та прізвища, гасла і обіцянки, однак жит-
тя залишалося незмінним. Нічого дивного 
тут немає, адже в Писанні сказано: «Якщо 
сліпий поведе сліпого, то обидва впадуть 
до ями». До ями? Хіба такого лідера нам по-
трібно? 

Тоді де знайти того, хто ясно вкаже 
шлях до щасливого і світлого сьогодення 
та майбуття? Чи знову чекати новообрано-
го героя, щоб ухопитися за руку чергового 
«сліпця»?

Втомившись від обману і невідання, 
більшість у розпачі каже: «Все, досить! 
Я сам собі господар, знаю, куди йти і як 
жити». Ніхто не сперечається — йди, але 
куди? «Я сам» — це лише ім'я наступного 
й, швидше за все, такого ж сліпого вож-
дя, дорога якого до тієї ж незмінної ями. 
Нехай той, хто проголосив подібне, загля-
не в себе і запитає: «Для чого живу і куди 
прямую? Яка кінцева мета? Що чекає після 
смерті, по той бік буття?»

Чітку й зрозумілу відповідь на ці запи-
тання може дати не кожен. Апостол Іван 
пише, що людина, яка живе без Божого ке-

рівництва, «... не знає, куди йде ... і темрява 
очі йому засліпила...» Тож все-таки сліпий. 
Власна точка зору, яка не підлягає критиці, 
недостатні й часто мінливі знання та досвід 
можуть зіграти роль ватажка, що заведе 
у глухий кут. Зрештою, розчарувавшись у 
власних силах, люди знову шукають вождя, 
який за них буде думати, щось вирішувати 
і вести далі. Це дуже схоже на замкнене 

коло, вискочити з якого немає можливості.
Чи можна розірвати цей ланцюжок і 

по-справжньому комусь довіритися?
Напередодні Різдва Христового кожен 

християнин прагне ще раз прочитати про 
ці славні події в Євангелії. Адже саме там ми 
знаходимо багато розрад, надії, духовного 
світла та відповідей на перелічені вище за-
питання. «...І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не 

менший нічим між осадами Юдиними, бо з 
тебе з'явиться Вождь, що буде Він пасти 
народ Мій ізраїльський». Так сказано про 
Сина Божого у пророків і в Євангелії від 
Матвія. Щоб розірвати це порочне коло, 
назва якому «від одного сліпого лідера до 
іншого», Бог послав у світ Свого Вождя. Бі-
блія говорить про народженого у Віфлеємі 
Ісуса як про Вождя порятунку вічного.

Ось деякі з Його обіцянок, в яких видно 
не тільки ясні цілі, але й блаженне майбут-
нє:

«І знову Ісус промовляв до них, кажу-
чи: «"Я Світло для світу. Хто йде вслід 
за Мною, не буде ходити у темряві той, 
але матиме світло життя"» (Івана, 8:12);

«Як хто служить Мені, хай той за 
Мною йде, і де Я, там буде й слуга Мій» 
(Івана, 12:26);

«Так-бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне» (Івана, 3:16).

Вічне життя з Богом — справжня мета, 
до якої потрібно прагнути. І жоден із зем-
них горе-вождів привести туди не в змозі. 
Чи може хтось запропонувати щось біль-
ше, ніж Господь? Якщо ні, то варто замис-
литись і довірити свою долю Вождеві, ім'я 
Якому — Ісус Христос.

Євген Бочаров

Вождь вiчного порятунку

 «І ти, Віфлеєме, земле Юдина, не менший нічим між осадами Юдиними, 
бо з тебе з'явиться Вождь, що буде пасти народ Мій ізраїльський» 

(Матвія, 2:6).

Я ка вона? — Пристати до од-
ного або другого берега, де і 
закінчиться земний маршрут. 

Ці «береги» символізують дві зовсім різні 
стратегічні життєві цілі. Або, якщо хочете, 
повністю полярні філософські пристані, за 
якими стоїть слово «вічність». І на нас там 
давно чекають, з нетерпінням виглядають, 
готують оселі. На них знаходяться дві кар-
динально протилежні групи людей і навіть 
супротивні армії ангелів. До якого берега 

готуюся пристати я? Давай спробуємо ро-
зібратися.

Берег № 1 — пологий, цивілізований, 
обжитий. До нього не важко пристати не 
лише човнові, а й куди більшим кораблям. 
І ті, хто там «прописані», носять «славетно» 
відомі імена. Ось деякі з них: Каїн, Понтій 
Пилат, Каяфа, Ірод, Іуда Іскаріотський... 

Берег № 2 — крутий, малопривабли-
вий, на перший погляд старомодний… 
Але до нього пристали Авель, Ной, цар 

Давид, Йосип, діва Марія і навіть мудреці з 
далекого сходу. 

Яка ж різниця між тими берегами та 
тими, хто до них пристав? Візьмімо для 
прикладу з двох груп тих, хто зустрічався 
колись між собою.

Після появи пророчої зорі на сході 
кілька мудреців залишають свої доми, ро-
боту, звичний плин життя і вирушають до 
Єрусалима, де відбувається зустріч із ца-
рем Ізраїлю — Іродом. Після нетривалої 
розмови їхні дороги розійшлися, і, як вия-
вилось, назавжди. Адже були різні цілі. Му-
дреці шукали народжене Дитятко, щоби 
вклонитися і принести дари Йому як царе-
ві і Спасителеві світу. Ірод — щоб знищити, 
як вважав, свого потенційного конкурента 
на престол. 

Мудреці бажали пізнати Бога і в сердеч-
ній покорі стати Його інструментом через 
віру в Сина Божого. Ірод же перебував на 
царських бенкетах, у політичних інтригах і 
підтримував себе військовими мечами.

Мудреці безмірно раділи народженню 
Сина Божого, Ірод — лютував і в ненависті 
віддав наказ знищити немовлят у Віфлеємі 
та його околицях. 

Хіба можуть мудреці та Ірод бути на 
одному березі життєвої ріки? Звичайно ні! 
Але зараз прийшов час і собі задати логіч-

не питання: а де, на якому березі я?
Спробуймо пройти короткий тест на 

право власності відносно тих же берегів:
— У світлі прекрасного свята Різдва 

Христового що я шукаю? Прославити Ісуса 
Христа чи… відзначити гучними, інколи 
п’яними веселощами, які вкотре завдають 
болю Спасителеві? Або прагну підзароби-
ти на цій події. На якому я березі?

— Напрям мого життя в бік справжньо-
го, живого християнства, чи воно полягає 
у виконанні мертвих ритуалів і завчених 
правил релігійного благочестя, щоб якось 
заспокоїти голос сумління? На якому я бе-
резі?

— Чи радію я всім серцем, що Христос 
народився і став моїм особистим Спасите-
лем? А може, я засмучений тривожними 
очікуваннями своєї долі після смерті, бо 
таємні гріхи не дають права на близькість 
з Богом. На якому я березі?

Ріка життя продовжує текти. І, якщо ві-
рити статистиці, нею рухається більш ніж 
сім мільярдів окремих «човників». Щодня 
велика кількість їх пристає до якогось 
берега. А після цього щось змінити уже 
неможливо. Тому ще раз придивись: куди 
пливеш і де зупинишся? Бажаю тобі доброї 
долі у Христі Ісусі!

Ігор Федьків

Куди пливеш Куди пливеш 
і до якого берега пристанеш?і до якого берега пристанеш?

Чому назва газети, яку тримаєш зараз в руках, «Два береги»? Бо життя, яке Чому назва газети, яку тримаєш зараз в руках, «Два береги»? Бо життя, яке 
описується в ній, порівнюється з рікою, якою пливе наш особистий човен душі. описується в ній, порівнюється з рікою, якою пливе наш особистий човен душі. 
На ній не завжди тихі води. Зустрічаються бурхливі течії, небезпечні пороги і На ній не завжди тихі води. Зустрічаються бурхливі течії, небезпечні пороги і 

навіть водоспади. Та головне не плавання, а його мета.навіть водоспади. Та головне не плавання, а його мета.

В іфлеєм… Ніч… Здається, нічого 
незвичного. Але це не так! Тому 
що цієї ночі трапилась унікаль-

на подія — прихід на землю Божого Сина. 
І вже не одне покоління людей роздумує 
та дискутує з приводу особистості Ісуса 
Христа. Проте, незалежно від того, віруєш 
ти в Нього чи ні, поклоняєшся Йому або 
відмовляєшся це робити, обов’язково буде 
якась реакція на це величне ім’я.

А як тогочасний світ відреагував на 
прихід Спасителя? Яке ставлення було у 
людей до народженого Немовляти тоді?

Ірод — тривога та ненависть
Ірод Великий — іудейський цар. Саме 

за його правління стався прихід Спасите-
ля. Звістка про Христа занепокоїла Ірода. 
Воно й не дивно, адже в його очах це пря-
мий конкурент на іудейський трон. Триво-
га і ненависть охоплюють його горду душу. 
І тоді йому спадає на думку безжалісна 
ідея — вбити Дитя. Він наказав знищити 

у Віфлеємі всіх новонароджених віком до 
двох років, сподіваючись, що серед них 
буде і маленький Ісус. 

Пастухи — радість та 
захоплення

Це прості люди, які тієї ночі стерегли 
свої отари на віфлеємських полях. І ось пе-
ред їхніми очима постав ангел Господній, 
який звістив велику радість, пов’язану з на-
родженням Ісуса. Коли пастухи почули про 
це, то не могли байдуже залишитися в без-
людному полі. Вони пішли до Немовляти 
і знайшли Його в яслах. А повернувшись, 
славили Бога за все, що чули й бачили. Ра-
дість і захоплення огорнули їхні душі.

Мудреці — поклоніння та дари
Мудреці зі сходу — дуже розумні люди, 

вчені. Дізнавшись про народження Царя, 
вирушають у далеку дорогу, яка тривала 
не один тиждень. Прийшовши в дім, де 
було Дитя, вони, в першу чергу, поклони-
лися Йому. Мудреці розуміли важливість і 

славу Немовляти, тому і віддали честь На-
родженому. Крім цього, принесли Йому 
дари: золото, ладан і смирну, що свідчили 
про високу оцінку Ісуса.

Окрім вищезгаданих осіб, були ще й 
ті, які ставилися до Христа з байдужістю. 
Вони не були злісно налаштовані проти 
Ісуса, але й не раділи Його народженню. 
Не гнали Його, але й не прославляли. 
Не бажали смерті, але й не поклонялись 
Йому. Їм було байдуже. Спаситель світу їх 
абсолютно не цікавив.

Сьогодні теж по-різному ставляться 
до приходу Христа. Але не це головне. 
Головне полягає в наступному: яке твоє 
ставлення до того, що Божий Син жив на 
землі як людина, а потім помер на гол-
гофському хресті, понісши покарання за 
наші гріхи заради того, щоб ми були спа-
сенними?

Не будь байдужим Нього! Не залишай-
ся осторонь! Роман Дем’янчук

Мудрець, Пастух чи Цар: хто ти?



ДВА БЕРЕГИ 3АКТУАЛЬНО

Я кось надвечір зустрічає мене 
Льоня і пропонує:

— Хочеш із нами на спецо-
перацію «Діти: SOS»?

— Хочу, але що це таке?
— Дізнаєшся на місці. Сідай швидше в 

«бусика».
Там уже примостилося ще двоє добро-

вольців. Дорогою знайомимось. Худенько-
го і мовчазного звуть Анатолієм, а другого, 
говірливого велетня, — Віктором.

Покружлявши містом, зупиняємося на-
решті в затишному й майже безлюдному 
завулку. Виходимо з «буса». Я заінтриговано 
роззираюся довкола. А Віктор, заклавши 
пальці в рота, двічі по-розбишацькому сви-

ще.
За кілька хвилин із кущів вигулькує пат-

латий хлопчина, насторожено придивля-
ється — і враз щодуху мчить до нас.

— Дядю Вітю, привіт! — і з розгону ля-
скає своєю долонею по Вікторовій.

— Ану, Ромо, скликай мерщій братву! — 
командує Віктор.

— Зараз! — і хлопець зникає у чагарях 
за гаражами.

Звідти долинають якісь приглушені 
голоси, пересвисти. І незабаром з усіх за-
кутків до нас збігаються підлітки, радісно 
вигукуючи:

— Ур-ра! Дядя Вітя приїхав! А що ви нам 
привезли?

Усе зрозуміло: діти вулиці, підворіть, 
підвалів… Нечесані, в благеньких одежин-
ках… Від декого тхне цигарками, пивком, 
«шмурдяком»…

— То як, пояснювати тобі, чому — «sos»? 
— обертається до мене Льоня.

Я мовчки похитую головою.
Ми роздаємо теплу їжу, одяг.
Деякі одразу ж скидають свої брудні 

лахи й одягають чисті футболки, светри, 
курточки, жваво розпитують нас про всяку 
всячину.

Особливо горнуться вони до Віктора, 
що присів навпочіпки. Щось довірливо роз-
повідають, обіймають за шию, цікавляться:

— А коли ви до нас ще приїдете?
— У неділю, — обіцяє Віктор. — І поїде-

мо до нас у церкву на зустріч із молоддю. 
Збір тут о 9-ій ранку. Ромо, ти відповідаль-
ний за явку! Зрозумів?

— Ще й як!
Вертаючись додому, я запитую Віктора:
— І чого це діти до тебе так линуть?
— Мабуть, люблять, — сміється він.
— А ти?
— Звичайно. Я їх тепер так люблю, що аж 

сам дивуюсь!
— Чому — тепер? А раніше?
— Раніше я просто ненавидів усіх людей 

і знущався з них. Адже був ватажком най-
жорстокішої в тій окрузі банди. Скільки зла 
ми накоїли! І врешті мої хлопці, відчуваючи, 
що вже на краю погибелі, один за одним по-
далися до церкви й покаялись. Вмовляли і 
мене. Але я глушив себе горілкою й нарко-
тиками і ніяк не наважувався. Нарешті їм 

увірвався терпець, зв’язали й на плечах за-
несли до церкви. А там посадили в куточку 
й наказали: «Слухай проповідь!»

Спочатку нічого не тямив, та згодом по-
чав розуміти окремі слова. А коли нарешті 
почув: «Покайтеся, бо інакше загинете!» — 
мене раптом так затрусило, що впав ницьма 
і, захлинаючись слізьми, почав благати: «Го-
споди, прости мені всі мої злочини!» Хлопці 
хутенько розв’язали і, коли проповідник за-
кликав бажаючих вийти наперед, підштовх-
нули з словами: «Іди й ти!»

Тож я, хитаючись, потупав уперед і вже 
там покаявся привселюдно. Відтоді Господь 
почав дивно змінювати моє скам’яніле сер-
це й наповнювати його Своєю любов’ю до 
всіх людей. А особливо до цих безпритуль-
них, які так нагадують про моє нещасне ди-
тинство…

А тепер давайте помолимося за них. І за 
все подякуємо нашому Господові.

Льоня зупиняє «бусика», і ми благоговій-
но схиляємо голови:

— Любий Ісусе! Дякуємо, що Ти спас нас і 
любиш, бережеш, захищаєш, випробовуєш і 
вдосконалюєш. Даєш силу Духа Святого пе-
ремагати зло і всі труднощі! Благослови цих 
знедолених дітей і захисти від усякої гидо-
ти і шалених атак сатани, який намагається 
знищити їх за допомогою курива, алкоголю, 
наркотиків і СНІДу. І в цій вирішальній бит-
ві за молоді душі дай нам серцем палати в 
цьому ділі, допомагаючи Тобі рятувати юне 
покоління від загибелі. Все це ми просимо 
в ім’я Твоє, Ісусе, і задля слави Твоєї! Амінь!

В’ячеслав Малець

Спецоперація
 «Діти: SOS»

М у шу визнати відверто: у Біблії знаходжу чимало 
текстів і уривків, які мене страхають (слово — «ля-
кають» наразі не зовсім точне). І ось один з них.

Христос оповідає: «Два чоловіки до храму ввійшли 
помолитись, один фарисей, а другий був митник. Фари-
сей, ставши, так молився про себе: «Дякую Тобі, Боже, 
що я не такий, як інші люди: здирники, неправедні, пере-
любні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, 
даю десятину з усього, що тільки надбаю!» А митник 
здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, 
але бив себе в груди й казав: «Боже, будь милостивий 
до мене грішного!» Говорю вам, що цей повернувся до 
дому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто 
підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той 
піднесеться».

Безперечно, мої думки наразі підсилені ще й глибоким 
передноворічним аналізом свого життя.

І перше, що мене остерігає у цій Ісусовій промові, це те, 
що двері храму відкриті кожному. Ніякої тобі охорони, 
фейсконтролю, рамок пропуску, ні КПП, ні навіть ангела чи 
священика... Заходь будь-хто. Якщо відчув потребу зверну-
тися до Творця, здійняти погляд у Небо, відкрити-вилити 
серце своє — вхід вільний. Однак саме це і непокоїть.

Ніхто тебе не зупинить, з яким би серцем туди не йшов: з 
камінним, потворним, хтивим, може навіть зотлілим, повним 
нечистот і бридоти. З мерзотним Богові і гидким Його Анге-
лам — йдуть туди усі.

Чомусь у народі побутує думка про те, що Бог без розбо-
ру приймає усякого і на все піде, аби побільше люду обби-
вали пороги храмів. Але у Біблії знаходжу інше: у Нього є 
певні умови. І Він зовсім не той, хто буде вішатися на шию 
будь-якому грішнику і розчулено усміхатися перед кожним, 
хто тільки вирішить великодушно відвідати храм чи за-
вчить кілька слів, немов магічну поганську мантру чиїхось 
благань.

Особливо жахає те, що так легко, з непотрібною вну-
трішністю і негожим духом, переступити Божі пороги можу 
й я. Бо я так само людина сучасна, разом з усіма мчусь у 
щоденних справах, ширяю «гуглом», клацаю в месендже-
рах, заскакую у своє авто, несусь до аптеки чи супермар-
кету. Метаюсь між дітьми, роботою, друзями і ще сотнями 
щоденних обов’язків, турбот і переживань.

Як спромогтися зупинитися у цім коловороті, щоб оціни-
ти: чи правильний мій стан? Придивитися, вірне чи ні моє 
ставлення до найголовнішого — до Вишнього? До Творця?

І питання не у побожному стані душі під час молитви чи 
богослужби, чи навіть місці її перебування... а в дусі, з яким 
прийшов помолитися. Ти митник чи фарисей? І що найгірше 

— справи ці внутрішні, не видимі стороннім. І Христос саме 
на це звертає усю нашу увагу в цей момент. Адже слідку-
вати за вчинками своїх рук, ніг, вух і очей — непросто, а 
пильнувати за рухами власної душі — ще складніше. Але 
Він тут саме про це!

І питання у цій історії не лише про молитву та перебуван-
ня у храмі, а про наше ставлення до Бога в цілому. «З яким 
серцем ти ходиш перед Господом?» — запитує мене совість. 
З самовпевненим, релігійним, пихатим духом традиційни-
ка-фарисея? Чи з самозасуджуючим, розкаяним, повним 
смирення митником, який бажав порвати з власними безза-
коннями і сумнівами?

І найбільше, що мене ще страшить в цій промові Господа 
— це те, що виправданим піти з храму, чи ні — визначаємо 
не ми. Головна думка цього Христового повчання та, що ви-
рішується це у небі, і не за нашими земними критеріями.

Обряди і релігійне самозадоволення тут не в рахунок. 
Стан духу — ось що важливе, і ті справи, в яких він обов’яз-
ково проявиться. Безперечно, людство навчилося гарно 
себе подавати, уміло сльозу пустити і навіть пожертву при-
нести... Але хіба Христос говорить про це?

Підбиваю підсумки цього року і вкотре переконуюсь, 
що святі Божі істини ведуть до серйозних міркувань та 
хвилювань.

Утім, точно знаю, що є в Писанні й інші вислови Христа, 
які не лише ставлять запитання, а й з божественною прему-
дрістю відповідають на них. Тому й маю тверду впевненість 
і надію.

Андрій Миронюк

Хто я, або Думки про підсумки року

Н аближення Нового року 
сприяє серйозним розду-
мам та аналізу прожитого 

часу. Підбиття підсумків не в дивину й 
студентам, які здають сесії, якими пе-
ревіряють рівень їхніх знань. Бо саме 
від цього буде залежати бюджет свят-
кування.

Однак кінець року — це підбиття 
підсумків не лише для навчання та бю-
джету, але й аналіз досягнутих цілей, 
самооцінка свого життєвого шляху, ко-
рекція планів та наступних дій. Новий 
рік — своєрідна нова сторінка, перед 
початком котрої необхідно перегляну-
ти попередні та глибоко замислитися.

Якщо порахувати, то кожний рік — 
це 52 тижні, 365 (366) днів, 8760 годин, 
525 600 хвилин, або 31 536 000 секунд. 
Припустимо, що Ви житимете до 90 
років. Тож давайте порахуємо, скільки 
отримуєте часу. Здається, що досить 
довге життя, але насправді це зовсім 
небагато — лише 4692 тижні або 32 
850 діб. Тільки і всього... І це не вра-
ховуючи, що третину цього «довгого» 
часу ще й проспите!

Чи знаєте ви, що головним краді-
єм вашого часу є навіть не смартфон, 
а... слова «завтра» або «пізніше»? 
«Завтра розпочну», «завтра допомо-
жу», «завтра зроблю те, що мені хо-
четься», «завтра...» 

А в нашому розпорядженні лише 
«сьогодні». Починай сьогодні, допо-
магай сьогодні, шукай відповіді сьо-
годні! Роби сьогодні те, що насправді 
важливе! 

Як минув цей рік? Чи задоволені 
ви результатами? Подумайте саме 
цієї миті, бо це той час, який насправ-
ді у вас є.

Л. Д.

Головний крадiй
 студентського 

часу



ДВА БЕРЕГИ4 ЖИТТЄВІ СВІДЧЕННЯ

П рочитала замітку «Справжнє 
диво» в газеті «Два береги» 
№ 1 за 2020 рік і пригадала 

подібний випадок, який трапився кілька 
років тому з одновірцем Леонідом. Він тоді 
працював двірником. В обов’язки входило 
прибирати чималу територію перед вели-
ким магазином. Там було людно і знаходи-
лась стоянка для автомобілів. 

Льоня сумлінно виконував працю, був 
привітний, завжди свідчив про Ісуса Хри-
ста, часто, працюючи, молився або щось 
наспівував. 

Незвичайний випадок трапився взимку. 
Тоді випало багато снігу. Він прийшов на ро-
боту раніше, ніж зазвичай, щоб розчистити 
двір до відкриття магазину. Сніг був свіжий, 
пухкий, і Льоня вправно відкидав його ши-
рокою лопатою на кучі обабіч двору. Зго-

дом втомився від важкої праці, але радів, 
що встигає впоратися. Майже вся територія 
була розчищена, коли з’явився перший ав-
томобіль. Залишилось кілька метрів снігу.

Попросивши у Господа допомоги, Льо-
ня продовжив роботу, яка вже наближа-
лася до завершення. Аж раптом його щось 
підняло вгору і кинуло на узбіччя. А там, де 
він щойно стояв, проїхав автомобіль. Водій 
здавав задом і не побачив людину. Власник 
авто так і не зрозумів, що трапилось, роз-
вернувся і поїхав. 

Оговтавшись від несподіванки, Льоня 
прямо в кучугурі снігу щиро подякував Бо-
гові за порятунок. Адже Він так вчасно ви-
хопив його з-під задніх коліс машини. Лише 
розчавлена лопата лежала на землі. Вірний 
Господь ніколи не запізнюється!

Катерина Колошва

Бог не запізнюється

К ажуть, що грецький вчений 
Архімед довго думав над 
розв'язанням однієї задачі і 

несподівано відкрив важливий фізич-
ний закон. Від радості почав голосно 
викрикувати: «Еврика! Еврика!», що в 
перекладі з грецької означало: «Знай-
шов, знайшов!»

У мене було щось схоже. Тільки я 
знайшов інше: дорогоцінну книгу, яка 
стала перлиною життя, котрій не страш-
ні «іржа та розлад».

Я родом із Галичини, Західної Украї-
ни, де навіть за часів «радянщини» люди 
вітались не словами «добрий день», а 
«слава Ісусу Христу». Дотримувались 
релігійних обрядів і шанували христи-
янські свята. І хоч я зростав у великому 
місті, однак знав основні молитви і до-
тримувався загальноприйнятих звичаїв 
та обрядів, як і більшість моїх земляків.

Проте інколи розум та сумління ніби 
підказували: «Живеш не так!» Особливо 
це відчувалось наодинці. Я не був вели-
ким грішником в людському розумінні: 
випивав, але не до безтями, покурював, 
та не затято, іноді зривалося з язика 
лайливе слово…

Бувало, спадали на думку питання, 
на які не знаходив відповіді: «Бог — 
Який Він?», «Чи існує життя після смер-
ті?», «Чому люди страждають?», «Чому 
існує зло?» Не скажу, що я особливо 

розмірковував над тими питаннями. 
Вони поставали, коли бачив смерть 
знайомого чи близької людини або 
коли з «Афгану» привозили ровесника 
в цинковій труні…

Інколи обережно когось із старих 
людей запитував, особливо свого діду-
ся, котрий щоранку молився перед об-
разом святого Миколи. Але відповідь 
була приблизно однакова: «Про це ніхто 
не знає, звідти ще ніхто не повернувся».

 Однак мою внутрішність це не задо-
вольняло. Невже для людини це закри-
то? Як жити в такій темряві невідомості? 
Якось підсвідомо відчував, що існує 
якесь світле одкровення… 

Як кажуть, «хто шукає, той знахо-
дить». Одного разу почув, що Біблія має 
відповіді на ці важливі питання і, як по-
топаючий, схопився за соломинку. «Я ж 
багато читаю, знаю класичну літературу, 
цікавлюсь історією, але зовсім не відаю, 
про що пишеться в знаменитій книзі, 
про яку лише чув», — докоряв собі у не-
вігластві.

Згадалось, як дідусь колись щось 
шукав у своєму «куферку» і показав 
книжечку Євангеліє. Коли я попросив 
подивитись, він пояснив, що її читати не 
можна простим людям, бо зійдеш з ро-
зуму. Я ж намагався дослідити її, хоча б 
з цікавості, але мало що розумів. Проте 
збагнув: або слід відкласти Святу Книгу, 
або гріховне життя.

Мені на той час був 21 рік. Відслужив 
у армії, мав друзів, любив життя. Чув, що 
є якісь загадкові «штунди-євангелісти». 
При ближчому знайомстві зрозумів, що 
за тими назвами стоять люди Біблії, які 
намагаються жити згідно з правилами 
першоапостольської церкви. Тоді збаг-
нув, що віра без Святого Письма є мер-
твою і не дає жодної користі.

Настав день, коли помолився не зав-
ченою формальною молитвою, а приніс 
Богові своє щире покаяння. З того часу 
минуло 40 років. Святе Письмо стало 
щоденним духовним хлібом, світлом, 
яке дає силу і сенс життя та здатність 
долати різні негаразди, з відвагою диви-
тись у майбутнє.

 Я знайшов, точніше, Бог мене знай-
шов! Бажаю дорогим читачам теж знай-
ти цю дорогоцінну перлину та вічний 
скарб!

 Олег Слонецький, 
м. Радивилів, +38066-975-54-45

Еврика! Еврика!..

Х то молиться молитвою «Отче 
наш», той обов'язково ви-
мовляє такі слова: «...і прости 

нам провини наші, як і ми прощаємо ви-
нуватцям нашим». Але щоб бути проще-
ним Богом, потрібно і самому прощати.

Одного разу ми розмовляли з ба-
бусею, якій було вже за дев'яносто. Слу-
хаючи про її життя, можна було зробити 
висновок, що перед нами — свята лю-
дина. Без шкідливих звичок, вірна чоло-
вікові, на роботі мала тільки позитивні 
відгуки. Нікого не образила, нічого не 
вкрала, не вбила.

Закінчивши сповідь, бабуся запитала: 
«Так у чому ж мені каятися?» Ми були зди-
вовані: як донести до її свідомості істину, 
що немає на землі людини безгрішної, що 
для порятунку душі необхідно звільнення 
від гріхів? Як допомогти приготуватися до 
зустрічі з Богом?

Внутрішньо молюся, аж раптом мені 
спало на думку запитати:

— А ви ні на кого не ображалися?

І тут бабуся змінилася на обличчі та з 
жорстокістю вимовила:

— Ніколи не пробачу своїм дітям! — і 
повідала історію про те, як вони пересе-
лили її з гарного будинку до брудного гур-
тожитку доживати віка на самоті.

Дійсно, велика образа, важке пережи-
вання! І не так-то просто пробачити від 
серця своїм кривдникам. Але Христос все 
ж таки вчить: «Бо якщо ви будете прощати 
людям гріхи їхні, то простить і вам Батько 
ваш Небесний, а якщо не будете прощати 
людям гріхи їхні, то й Отець ваш не про-
стить вам провин ваших».

Як могли, намагалися ми переконати 
бабусю пробачити своїм невдячним дітям 
заради власного порятунку, але на той 
момент вона не була готова до цього. Чи 
пробачила пізніше? Не знаю. Зрозумілим 
було одне: Господь і цій бабусі дав можли-
вість підготуватися до переходу в потой-
бічний світ, тому що не хоче, щоб хтось 
пішов у вічність, обтяжений гріхом.

Дмитро Чернов

Непробачена образа

М ене звати Оксана. Народи-
лася 28 років тому в селі 
Старий Вишнівець на Тер-

нопільщині. Виховувалася в неблагопо-
лучній сім’ї, але з дитинства задумува-
лась про існування Бога. Хотіла знати, 
який Він, чи такий, як на образах? Для 
чого створив цей світ? Навіщо Він ство-
рив мене? Чому в житті все так склада-
ється?

У нас була дитяча Біблія з малюнка-
ми. Звідки взялася — не пам’ятаю. Пе-
реглядаючи її, запитувала маму: що тре-
ба зробити, щоб потрапити до раю, а не 
до пекла? На що вона мені відповідала, 
що цього ми не можемо знати, бо тільки 
один Бог визначає долі людей. 

Набожна сусідка неодноразово води-
ла мене з сестрою до храму, але дуже не 
подобалося, що там потрібно виконува-
ти багато різних обрядів. Я не розуміла, 
для чого це і яке має значення для мене 
та Бога.

Коли мені виповнилось 13 років, а 
сестрі 11, нас забрали до школи-інтер-
нату. По неділях туди приїжджали віру-
ючі і проводили християнські зустрічі, де 
розказували багато біблійних історій про 
життя Спасителя. Тоді вперше почула, що 
всі люди грішні й потребують покаяння. 
Дізналась, що Христос страждав за гріхи 
людей, щоб спасти їх. Мені дуже подоба-
лося бути на цих уроках.

По закінченні школи пішла вчитися 
в училище на продавця. Потім працю-
вала. Однак те святе, що було посіяне, 
збереглося в пам’яті. Я розуміла, що жити 
потрібно саме так, як розказували ті віру-
ючі. Адже поводилася, як усі, хоча усві-
домлювала, що грішниця і мені потрібно 
покаятися в своїх гріхах. 

Одного разу запросили на зібрання 
християн. Проповідувалося Слово Боже, 
звучали пісні, вірші. Не все було зрозумі-
лим з того, що чула, але дуже сподоба-
лося. Особливо коли після богослужіння 

багато хто підходив і запрошував знову. 
В церкві я побачила любов віруючих та 
їхню дружність. Вони мені стали дуже 
близькими. З того часу почала відвіду-
вати зібрання євангельських христи-
ян-баптистів. 

У 2010 році, на одному з молодіжних 
християнських спілкувань, Бог прогово-
рив до моєї совісті, і я покаялася. А через 
декілька місяців прийняла святе водне 
хрещення. Відтоді життя змінилося, на-
повнилось змістом. Я отримала мир із 
Богом, свободу від рабства гріха і життя 
вічне... Бог подарував мені сім’ю: чолові-
ка і дочку. В цьому бачу велику милість 
Господа, адже можу всією сім’єю служи-
ти Йому. А ще дуже полюбила Біблію, яка 
стала найціннішою книгою в моєму жит-
ті, бо через неї говорить Бог, відкриває 
Свою волю, втішає, дає сили йти далі...

І тепер, дивлячись на прожиті роки, 
твердо можу сказати, що повного щастя 
в цьому світі немає, якщо будувати його 

без Господа. Як добре, що свою юність 
присвятила Христу! Ніколи про це не по-
шкодувала! Бажаю і вам нового життя у 
Новому 2021 році!             

Оксана Сидоренко. 
Тел. +380980097370

Ніколи про це не пошкодувала!



ДВА БЕРЕГИ 5РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ

Л іфт, напружуючись, підняв на 
потрібний поверх. Стоячи пе-
ред дверима квартири, яку 

відвідала біда, хвилююсь і, вагаючись, мо-
люсь: чи захоче Галина говорити зі мною?

Днями раніше Ігор, її зять, повідомив, 
що ще досить молода теща хвора на рак, 
і лікарі прогнозують максимум три місяці 
життя. Тож вирішив відвідати. Галя знала, 
що я віруючий, розуміла, про що буде роз-
мова, тому переживав — чи захоче при-
йняти?

Дзвоню. Двері відчинила господиня.
— Добридень! Вибачте, хочу з Вами 

поговорити...
— Я не бажаю про це слухати! Я не 

вірю! — відразу випалила вона, але все ж 
пустила і провела до кімнати. Вкрита хуст-
кою голова і згаслий погляд болем відгук-
нулися в моєму серці.

— За що Бог мене покарав? — було її 
першим запитанням.

І зовсім було не дивно, що змучена Га-
лина мала такі думки: адже їй немає й п'ят-
десяти, а тут... Чоловік, двоє дітей, хороша 
робота, квартира з ремонтом — живи та 
радій, але... «Чому, чому?»

Як пояснити людині, що не обов'яз-
ково за якісь гріхи Бог допускає неви-

ліковну хворобу? І як у такому випадку 
говорити хворому про Спасителя, Який 
любить людей?

— Зрозумійте: мені важко пояснити, 
але Господь любить Вас! Уявіть, що життя 
триває, як і раніше, без хвороби. Ви пра-
цюєте, все добре, і хай навіть до ста років 
дотягнете, але одного разу настане день, 
коли доведеться розлучитися з земним 
життям. А що далі? А далі: «...людям при-
значено вмерти один раз, потім же суд». 
Суд та вічна кара — ось що чекає на люди-
ну, яка не покається і залишиться зі своїми 
гріхами. І як достукатися? Як збудити від 
оманливого небезпечного сну? От і дово-
диться Господеві допускати хворобу або 
інші труднощі, щоб людина згадала про 
Творця і виправила свої шляхи.

Запропонувавши читати Новий Завіт і 
звертатися до Бога в молитві, я пішов, по-
обіцявши зайти через тиждень.

І ось я знову біля тих же дверей. 
Дзвоню. Відкриває зовсім інша жінка. 
Ні-ні, це була Галина, але воскреслі очі 
сяяли якимось радісним вогником. Вже 
з порога почув:

— Діма, я зрозуміла — Бог любить 
мене! Коли дочитала в Євангелії до місця, 
де батько побіг назустріч блудному сино-

ві, раптом усвідомила: так це ж і до мене 
Господь спішить! Він любить мене!

Того вечора ми молилися, і я не міг 
стримати сліз, слухаючи щиру дитячу 
молитву Галини. Коли виходив, вона зі-
зналася:

— Знаєш, раніше я боялася думати про 
смерть. Для мене перехід туди був чимось 
страшним, як крок у темряву. А тепер не 
боюся вмирати.

Після цього вона прожила ще кілька 
місяців. Попросила надати їй святе хре-
щення. І коли виходила з води, вигукнула: 

— Я — найщасливіша людина на 
землі! 

Люди, що стояли на березі, стали свід-
ками цього зворушливого сповідання 
віри.

Незабаром спасенна Галина пішла до 
свого Небесного Отця для вічного життя.

Згадуючи цю яскраву історію навер-
нення Галі, я знову і знову переконуюсь, 
що істинно Бог любить людей і шукає, як 
би врятувати від загибелі й подарувати 
вічне життя: «Бо не жадаю Я смерті поми-
раючого, — говорить Господь Бог, — але 
покайтеся та й живіть!» (Єзекіїль, 18:32).

Дмитро Чернов

Я зрозуміла — Бог любить мене!

КОРОТКІ ІСТОРІЇ
Лосакко

В Африці існують племена, де серед 
вождів є цікавий звичай: вони обирають 
собі якусь благородну ціль у житті, нази-
ваючи це «лосакко».

Якось до одного з них потрапив місі-
онер. Вождь запитав гостя, яке в нього 
лосакко. Місіонер, коли зрозумів суть 
питання, то відповів: «Моя мета — полю-
бити Бога усім серцем!» Потім поцікавив-
ся у тубільця, яка його добра ціль. Вождь 
відповів: «Коли йду через джунглі, то на-
магаюсь ламати гілля, щоб наступному 
після мене було легше!» 

Приваблива каса
На одному вокзалі було декілька кас. 

Люди, купуючи квитки, відходили від них 
із різним настроєм. Я помітив, що тільки 
біля однієї всі стояли спокійно, а після 
обслуговування задоволено відходили. 
Тому вирішив стати сюди.

Підійшла черга — і я одержав квиток 
у приємно усміхненої касирки. Згодом не 
втримався й повернувся, щоб дізнатися, 
хто вона. Не стримуючи своєї цікавості, 
запитав: «Хто Ви?» «Касир», — почув у 
відповідь. «А точніше?» «Я жінка», — була 
відповідь. «Це я й так бачу. А точніше, хто 
Ви?» — допитувався у неї. «Я християн-
ка!» — зізналась господиня каси.

Незрозуміле 
слово

У хворої вдови був тільки один два-
надцятирічний син. Стояла зима. Перед 
тим як піти до школи, хлопчик прибирав 
у кімнаті, розпалював піч, приносив воду, 
готував їжу й тільки потім ішов.

Якось він повернувся додому запла-
каний. «Що сталось?» — запитала мама. 
Хлопчик засмучено відповів: «Я сьогодні 
отримав погану оцінку, бо не зміг поясни-
ти значення слова «милосердя»». «Любий 
мій! Не переймайся цим, бо не важливо 
знати значення слова. Важливо те, що ти 
так живеш!» — втішила сина мама.

Вірність песика
 

У мого паралізованого дядька був ма-
ленький собачка, що жив у його кімнаті. 
Коли тітка йшла на роботу, то залишала 
песика за сторожа. Бувало, дядько про-
сив щось принести — і той виконував 
команду. Ввесь час, поки тітонька була 
відсутня, песик лежав біля ліжка свого 
хазяїна, очікуючи чергового наказу.

Так тривало певний час, але сталось, 
що спочатку померла тітка, а слідом за 
нею й дядько. Родичі після похорону ви-
рішили забрати собачку до себе, але той 
нікуди не йшов і залишався на кладовищі. 
Їжу ні від кого не брав і через чотири дні 
помер від голоду й суму за господарем.

Анатолій Романюк

«І сус же промовив у відпо-
відь їм: «Стережіться, 
щоб вас хто не звів!.. 

Бо повстане народ на народ, і цар-
ство на царство, і голод, мор та зем-
летруси настануть місцями. А все це 
— початок…» (Євангеліє від Матвія, 
24:4-8).

Слово «мор» у деяких виданнях 
Біблії перекладено синонімом «пан-
демії». Чи можна стверджувати, що 
пандемія COVID-19 є виконанням єван-
гельського пророцтва? І так і ні!

Абсолютно справедливо зауважити, 
що мор та різного роду пошесті були 
неодноразово. Деякі з них стали керо-
ваними і навіть ліквідованими завдяки 
таким явищам як поліпшення санітар-
но-побутових умов, вакцинація, каран-
тин. Однак пандемія сьогодення багато 
про що свідчить. 

По-перше, мікроорганізми мають 
властивість змінюватися, зазнава-
ти мутацій, і медицина не встигає за 
ними. 

По-друге, масштаби ураження не 
здатні стримати жодні кордони. 

По-третє, вірус викликає не лише 
кризу здоров'я, а й кризу політичних та 
економічних систем. 

По-четверте, пандемія свідчить, що 
ніяке економічне процвітання не здатне 
замінити справжнього благополуччя.

Крім того, необхідно згадати і про 
масштаби ураження даним захворю-

ванням. Щодня можемо спостерігати 
статистику на регіональному і світово-
му рівнях. У деяких країнах лікарні пе-
реповнені. Черга на комп'ютерну томо-
графію легень розписана на найближчі 
один-два тижні. Та чи є пандемія коро-
навірусу найбільшою проблемою ме-
дицини і охорони здоров'я сьогоден-
ня? Звичайно ні.

Буквально за кілька днів до офіцій-
ного повідомлення Китаєм про спалах 
невідомої хвороби (31.12.2019р.) та 
оголошення ВООЗ надзвичайної си-
туації міжнародного значення у відо-
мій газеті The New York Times вийшла 
стаття з заголовком «Crisis Looms in 
Antibiotics» (Криза антибіотиків) від 25 
грудня 2019 року.

У цій публікації американський мі-
кробіолог підіймає серйозне питання, 
що стосується фармацевтики і нашого 
здоров'я: мікроби стають більш стійки-
ми до ряду антибіотиків. Багато ліків, 
призначених для боротьби з інфекці-
ями, стають неефективними проти ві-
русів, бактерій і грибків, оскільки в ос-
танніх сформувалися фактори захисту 
від цих медикаментів. Однією з причин 
цього явища стало безконтрольне ви-
користання антибіотиків протягом де-
сятиліть.

За статистикою стійкі інфекції що-
річно тільки в США вбивають 35 000 
людей, ними хворіють 2,8 мільйона 
американців. ООН заявляє, що без но-

вих методів лікування число загиблих 
у світі до 2050 року може зрости до 10 
мільйонів щорічно. І це без пандемії!

Розробляти нові медичні сполуки 
— дуже непросте завдання. За остан-
ні 20 років було введено тільки два 
нових класи антибіотиків, а більшість 
останніх препаратів є варіаціями іс-
нуючих. Але без ефективних антибі-
отиків одного разу звичайні медичні 
процедури можуть стати смертельно 
небезпечними.

Слід нагадати, що коронавірус 
SARS-CoV-2 теж є одним із видозміне-
них вірусів, який, вразивши тварин, пе-
рейшов до людини. Скільки подібних 
вірусів і бактерій очікує нас у майбут-
ньому — невідомо. Цілком можливо, 
що ті мікроорганізми, поряд із якими 
ми вчора мирно гралися у пісочниці, 
завтра стануть смертельно небезпеч-
ними для нас і наших дітей.

Як бачимо, євангельські пророц-
тва про військові конфлікти, заколоти, 
примноження стихійних лих і, зокрема, 
про пандемії, не втратили своєї акту-
альності, а навпаки набувають все біль-
шої гостроти. «Бо «кожне тіло — немов 
та трава, і всяка слава людини — як 
цвіт трав'яний: засохне трава — то й 
цвіт опаде, а Слово Господнє повік про-
буває»! А це те Слово, яке звіщене вам в 
Євангелії» (1-е Петра, 1:24-25).

Вадим Гребенюк

Чи можна стверджувати, що пандемія — це частина 
євангельських пророцтв, які збуваються нині?

«Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого й кінця віку?» — такі запитання, одного 
разу поставлені Христу на Оливній горі, не втратили своєї актуальності і тепер. Так само, як і ми, апостоли 

жили у непростий час і переживали за майбутнє своїх сімей, країни та суспільства, у якому знаходилися.



ДВА БЕРЕГИ6 ХУДОЖНЄ СЛОВО

У нашому місті на Новий рік мог-
ло багато чого не бути, навіть 
зелених грузинських мандари-

нів. Але новорічна зелена красуня на площі 
була завжди! Та ще й яка!

На це видовище збиралося усе місто, і 
для її опису «заїздили» всі епітети з автори-
тетних словників.

Щоб розповісти однокласникам про це 
що-небудь новеньке та оригінальне, я до-
рогою до школи вирішив звернути на пло-
щу. Буквально на хвилиночку.

Сніжинки падали на обличчя і не танули 
тільки на віях. У тому місці, де крізь білу імлу 
пробивалось сонце, небо було трохи яскра-
віше і прозоріше. Світло та радісно було й у 
мене на серці.

Я бачив «скелет» ялинки з великих труб і 
безлічі маленьких трубочок, бачив, скільки 
було вантажівок з гілками, коробки з гірлян-
дами, став свідком, як розтягували великий 
червоний транспарант з написом: «З Новим 
тисяча дев'ятсот вісімдесят другим роком!» 
Бачив усе... крім величезного годинника на 
фронтоні «білого дому».

Запізнився! Уже п'ятнадцять хвилин, як 
іде урок! Треба бігти!

Різко загальмувавши перед дверима 
класу, рвонув їх на себе:

— Можна увійти?
«Македонський» сковзнув по мені роз-

люченим поглядом і вказав пальцем на «п'я-
тачок» — місце між дошкою й умивальни-
ком, де відбували покарання всі порушники 
дисципліни.

Олександр Пилипович — вчитель іс-
торії, до якого прилипло прізвисько «Ма-
кедонський», був людиною принциповою: 
у нього на «п'ятачку» стояли навіть ті, хто 
лише запізнився на урок.

На подив, ніхто з однокласників на мене 
навіть не глянув — усі з захопленням диви-
лися на «Святого», що стояв біля своєї парти 
і не зводив очей з «Македонського». Черво-
не обличчя вчителя покрилося потом. Він 
насилу видавив:

— Як це не було!?
— Не було й усе! Його греки придумали, 

щоб підкреслити свою перевагу над інши-
ми народами. Міф — не більш, — спокійно 

пояснював «Святий».
— Ти... Я... Це ж найвеличніший полко-

водець!.. Він же пів світу... До Індії дійшов... 
Невіглас!

— Ніяких доказів, лише суперечливі за-
писи грецьких істориків.

— Та я... Весь світ знає, що Олександр 
Македонський — реальна особистість!

— Весь світ знає, — «Святий» був незво-
рушний, — що історія людства веде своє 
літочислення «до» і «після» Різдва Христова. 
Ісус Христос — ось найреальніша особи-
стість!

Таким жалюгідним і безпорадним вчите-
ля історії я ще ніколи не бачив. І якби ж то 
«Святий» заявив, що Юлія Цезаря або Напо-
леона якогось ніколи не було, але Олексан-
дра Македонського!?

Олександр Пилипович давно знав і та-
ємно пишався своїм шкільним прізвиськом. 
А тут такий виклик історії!

— Якщо Ви не вірите тому, що написано 
в Біблії, — здавалося, «Святий» намагається 

достукатися до свідомості вчителя, — чому 
я повинен вірити тому, що написали древні 
історики?

Плечі «Македонського» зсутулились, ру-
кави піджака чомусь стали ще коротшими, 
обличчя все більше набувало кольору сто-
лового буряка, а голос зірвався на вереск:

— Геть із класу!
«Святий» зібрав портфеля та покірно 

пройшов повз мене до виходу. Я дивився на 
нього з захопленням: «Оце так хлопець!»

Несподівано владний перст вчителя пе-
ремістився і в бік «п'ятачка»:

— Геть із класу!
— А я при чому? — вирвалося у мене.
— Геть із класу!!!
Клас вибухнув реготом...
Наздоганяючи «Святого», я напружено 

згадував: «Як же його насправді звуть?»
— Веню, ти чому сьогодні сам на себе не 

схожий?
— Так двадцять п'яте ж грудня…
Я нічого не зрозумів, але, погодившись, 

кивнув головою та продовжував іти поруч.
Таємницю цієї дати тоді міг відкрити мені 

тільки Веня.
Сергій Білозуб

Двадцять п'яте грудня

Д авайте на мить подумки перенесемося до 
Едемського саду! Уявімо, який він гарний! Стіль-
ки чудових дерев і квітів! А які мирні там твари-

ни: лев поважно походжає, і від нього ніхто не ховається! 
Пурхають метелики, птахи співають свої дзвінкі трелі. А по-
руч стежкою йдуть розумний і сильний Адам з прекрасною 
Євою. Дивляться за садом, насолоджуючись його красою.

У прохолоді дня сюди навідується Бог і розмовляє з 
людьми. Всім дуже добре... Мир, радість, щастя, тиша і спо-
кій — ось головні прикраси Едемського саду! Ах, якби так 

було завжди!
Але сталося страшне і непоправне — сатана обманув 

людей. Вони згрішили, і це призвело до величезних змін: 
зник мир; між тваринами і людьми тепер постійна ворож-
неча та ненависть. А з Творцем перервався близький зв'я-
зок, який був раніше. Бог вигнав з раю людей і поставив 
Ангела з вогненним мечем охороняти вхід.

З тих пір біда спіткала весь світ: кров, насильство, горе, 
страждання і смерть не минають нікого... Так тривало дуже 
довго, поки на землю не прийшов Примиритель.

Тепер перенесімося до невеликого стародавнього мі-
стечка Віфлеєму.

 √ Ніч огорнула землю. Золотий розсип зірок 
просто чудовий! Усі спокійно сплять і не можуть уя-
вити, що саме ця ніч стане єдиною і неповторною, 
найважливішою і потрібною для кожного з них. 
Вони навіть не здогадуються, яке торжество приго-
тувало небо для людей, яка радість там панувала...

А втім, спали не всі.
Ось, недалеко за містом, потріскує маленьке вог-

нище. А-а-а, це ж пастухи стережуть своє стадо! Так, їм 
спати не можна. Адже вночі на овечок можуть напасти 
хижаки. Тому, сидячи біля багаття, ведуть неспішну роз-
мову. Але що їх так налякало? Їхні обличчя змінились від 
жаху і подиву...

Ангел! Прекрасний небесний Вісник світлом Божої сла-

ви осяює переляканих пастухів: «Не бійтеся, я звіщаю вам 
велику радість, яка буде всім людям!»

О, цей Ангел хороший, він приніс радісну звістку від 
Бога! Давайте слухати далі, що ж це за новина така? «Нині 
в місті Давидовому народився для вас Спаситель, Який є 
Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете Дитину, що в 
яслах пеленали».

Кожне слово ввібрали пастухи в свої серця, але чудове 
явище цим не закінчилося.

Раптом з’явилася незліченна сила великого ангель-
ського війська, яке проголошувало: «Слава в вишніх Богу 
і на землі мир, в людях благовоління!»

Коли Небесні Посланці закінчили своє славослів'я, то 
піднялися вгору і зникли.

І знову та сама ніч зі своєю чарівною красою, ті ж зірки 
зливають золоте сяйво на землю... І тиша...

Але зрозуміли пастухи, що саме цієї ночі відбулася 
надзвичайна подія, яку не можна ігнорувати. «Давайте 
зараз же підемо до міста і подивимося на те, про що 
тільки-но почули!»

Вони поспішили до Віфлеєму і знайшли в яслах Того, 
про Кого віщав їм Ангел. Того, Хто приніс на землю мир. Це 
Він зробить так, що людина знову зможе вільно спілкувати-
ся зі своїм Творцем і її душа буде щасливою.

Ім'я Цього Примирителя — Ісус Христос.
Тетяна Пекур

Мир на землі
(різдвяне есе)

З емля щедро всипана снігом, який у променях 
сонця іскриться, ніби розсипи самоцвітів. Від 
теплого дихання і морозного повітря вії вкри-

ваються інеєм. Сніг сліпить так, що потрібно мружитись. 
Холод щипає за пальці, бо рукавички мокрі та обмерзлі. 
Але йти з вулиці зовсім не хочеться. Штани теж крижані, 
однак вмовляння зайти додому і погрітися безрезуль-
татні. Скільки радості приносять ігри в снігу, ігри до зне-
моги!

Ось такої прекрасної пори року настає Різдво. Вся 
Земля святкує народження Сина Божого. І діти з вели-
кою радістю поздоровляють близьких і сусідів.

Але ходити вітати вдень не можна. Тільки темної 
пори доби, бо на сусідній вулиці живуть вчителі та ди-
ректор школи. Потім на лінійці соромити будуть. Хоча 
ходять чутки, що й викладачі дотримуються Різдва та 
Великодня, але нишком. Можливо, не заперечували б, 
якби і їх привітали, але страх червоніти на партійних 
зборах відштовхував від цього.

Павло і Валька тепло одягаються, адже на вечір мо-
роз дужчає. Вулиці в селі не освітлені, тротуарів немає, 
сніг не чищений, тільки протоптані стежки. Однак про ці 
труднощі діти навіть не замислюються і, натхненні світ-
лим святом, вирушають у дорогу. Пішки пройти треба 
багатенько. Хоча село і невелике, однак родичі розки-
дані по різним куткам. Необхідно відвідати декілька хат. 
Із подарунків головне — паляниця та пиріжки.

Вдягнулись занадто тепло; тіло стало неповоротким, 
йти важко, сніг сильно перешкоджає, та ще й масивний 
вузол (раніше паляницю та пиріжки клали в хустину і 
зв’язували за чотири кінці). До баби Оляни дорога була 
найдовшою, тому, порадившись, вирішили: перш за все 
— до неї. Вона для матері Павла і Вальки — свекруха, 
тож паляниця зазвичай найкраща, мовляв, он як невіст-

ка вміє пекти.
Однак дитячий шлунок не такий, як дорослий. Ба-

жання попоїсти виникає частіше, та й пиріжки не завж-
ди на столі бувають.

— Валько, давай по одному з’їмо, бо нести важко.
— Згода. Якщо є з капустою — такий перший.
Ох і смачно ж мати пече!
Ось вузол і полегшав, а незабаром і хатинка баби 

Оляни. Вона онуків любить, особливо Вальку, тож їй до-
станеться гостинець найкращий, адже єдина дівчинка у 
батьків, інші троє — хлопці.

Постукали. Бабуся відчинила.
— Добрий вечір! З Різдвом Христовим! Будьте здо-

рові! Прислали батько і матір вечерю!
— Проходьте, проходьте, діточки.
Бабця взяла вузол, поставила на стіл, розв’язала та й 

сплеснула руками.
— Ой лишенько, а чого ж це Марія пиріжків не по-

клала?
Витягла баба Оляна «вцілілу» паляницю, поклала у 

вузол ту, що сама спекла і, звичайно, кілька запашних 
пиріжків. Трохи поспілкувалася з онуками та й відпус-
тила.

— Ходіть з Богом!
І пішли Павло і Валька носити «вечерю» далі.
Наступною за планом була баба Катерина. Тепер та-

кий самий шлях треба здолати вже нижньою вулицею.
Під ногами знову заскрипів сніжок. Легкий вітерець. 

На душі радісно — свято ж! Але вузол знову зробився 
важким.

— Валько, давай ще пиріжки їсти, нести важко.
З’їли і бабині… Баба Оляна також смачно пече!
От і прийшли до хати баби Катерини. Вона живе з 

сином і невісткою.
— Добрий вечір! З Різдвом Христовим! Прислали 

батько і матір вам вечерю! Будьте здорові!
Засніжені вітальники ввалились до хати і вручили 

клунок бабі Катерині. В грубі потріскують дрова; тепло і 
затишно. В печі, у казанках, багато святкових страв, але 
так приємно, коли тебе вітають та пригощають!

Та ось вузол із «вечерею» на столі. Розв‘язали його 
— і знову здивування.

— Що ж це ні Марія, ні Оляна пиріжків не поклали?
Діти довго не затримались: ще ж іти до тітки Віри, а 

потім до сусідів… Поспішали, бо, крім традиційного об-
міну виробами з тіста, трапляються й особисті подарун-
ки, а може й карбованця якого дадуть…

Трохи стомились. Пиріжків наїлись. Привітали всіх. 
Повернулися додому зморені, радісні та ще й з гос-

тинцями. Їсти не хотілось, тому одразу на теплу піч і да-
вай розглядати подарунки та цукерки. А в хаті лунало 
від іншої дитячої «бригади»: «Різдво Твоє, Христе Боже 
наш»…

Ось так 50 років тому вітали один одного люди в се-
лах на Черкащині. Продовжують відзначати Різдво і в 
наші дні. Змінилися подарунки, більше не соромлять у 
школі, але залишилися радість і відчуття дива, бо з не-
бес на Землю спустився Божий Син, щоб згодом вряту-
вати людство від загибелі.

Марія Білоусова

Різдвяні 
пиріжки
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Я вийшла на ґанок лікарні і вперше за довгий 
час вдихнула вуличне повітря. Самостійно і 
майже на повні груди. Ще раз. Ще... Яке воно 

свіже, аж солодке! Сльози затуманили зір і скотилися по 
щоках. Хай течуть! Це від радості. Радію просто-
му диханню, ціну якого відтепер не складу. Над-
то вона висока, надто...

Думки полетіли у сіро-голубе небо: «Дякую 
Тобі, Господи, за все, а особливо за це дихання, 
вільне і безболісне!»

Треба ж! Сніг випав. Яке все навколо чисте, 
святкове! Зима ще тільки починається, а приро-
да вже готова зустрічати Різдво та Новий рік. І я 
теж. Навіть дерева голими кронами тягнуться 
до мене, випростовуючи безліч своїх пальців, 
ніби вигукують: «Привіт!»

«Привіт!» — подумала я і посміхнулась сама 
собі.

Незабаром за мною приїде чоловік. Я вирі-
шила прогулятися алеєю, а пам’ять викарбову-
вала минуле...

30 вересня хвороба заявила про себе тем-
пературою 37,5, сухим нав’язливим кашлем, піт-
ливістю і незначною слабкістю. Я розуміла, що це «Ковід», 
тому що старша донька, яка була вагітною, вже зіткнулася 
з ним і була під ретельним медичним наглядом. Моя лікар-
ка призначила противірусні препарати і антибіотик на 10 
днів. Температура на декілька днів зникла, але потім знову 
повернулась — 37,2.

Кашель не залишав. Прослуховувались сухі хрипи злі-
ва. Інший антибіотик і вітаміни...

Через три тижні комп'ютерна томографія показала 
загострення бронхіту, аналізи в нормі. Мій загальний 
стан був непоганим, якщо не враховувати кашель. Пам’я-
таю, як після першої інгаляції стан погіршився, в легенях 
з’явилось відчуття холоду і безлічі дрібних ран, ніби від 
гострих уламків.

4 листопада кашель став дуже сильним, сухим і бо-
лючим, вночі термометр показав 37,7. Лікар оглянула, 
зробила нові призначення. Але температура не спадала. 
З’явились слабкість, головний біль, нудота, біль у грудях, 
неможливість глибокого вдиху. Сатурація була 95%. До 
третього антибіотику додались гормони. Хрипи вже про-
слуховувалися над усією поверхнею легень. Черговий ан-
тибіотик мав допомогти мені позбутися хвороби.

Але наступного дня мені стало так зле, що втратила сві-
домість. Апетит відсутній, пити себе змушувала...

Через три дні нового лікування температура підскочи-
ла до 38. Так важко дихати! Руки та ноги почали остивати, 

ніби кров у них перестала рухатись. Сатурація 87%. 
15 листопада вже не могла самостійно піднятися з ліж-

ка. Як же важко дихати! Майже неможливо... Тільки поверх-
нево: вдих-видих, вдих-видих, вдих-видих... Температура 
39,5. Неймовірно сухо в носі та в очах! Невже хтось насипав 
туди піску? Навряд. Очі не відкриваються через біль. Вночі 
сатурація 78%.

16 листопада я запам’ятаю надовго. Машиною швидкої 
допомоги доставили у лікарню. Дихати! Дихати! Як же це 
боляче! Почався кашель із кров’ю. Кричу від болю… Іншо-
го бажання не існує — дихати!

Киснева маска зробила свою рятівну справу, і я заспо-
коїлась...

— Ось ти де!
Це чоловік знайшов мене біля двох розлогих берез, на 

яких ще тріпотіли жовті самотні листочки. Ми обнялися. 
Він теж після двостороннього запалення легень. Як я йому 
співчуваю! Нещодавно лише вийшов на роботу.

— Швидше додому, — сказав він. — Тобі не можна 
переохолоджуватися. А як бачиш, нині настала справжня 
зима. В машині розкажеш, як себе почуваєш і що турбує.

Ми забрали речі з гардеробу і попрямували до маши-
ни. Але розмовляти в салоні не хотілось. Я дихала і отриму-
вала від цього насолоду. Хочу забути про лікарню, не везти 
ті спогади до домівки. Навіщо, адже вони — суцільна ніч.

Я бачила Божу руку в тому, що мала кисневий 
балон завжди біля ліжка. Спочатку дихала через ма-
ску. Хвилин на десять могла зробити перерву і щось 
поїсти. Сатурація на кисні 80%, без нього — 73%. 
Двічі зупинялось дихання. Але через неймовірний 
біль і крик усе-таки воно відновилось самостійно.

Одного разу привиділось, що якийсь чоловік 
хотів занурити моє обличчя в мутну воду, але я ви-
вернулась і потяглась до рожевого світла, до неба...

Всі дні у лікарні не було спокою. Крапельниці, 
пігулки, озонотерапія... Все робилося невчасно. Не 
раз доводилось, тримаючись за стіну, йти на пост 
і нагадувати, що вони вже на годину запізнилися з 
введенням антибіотику. Сну майже не було.

Але Бог давав пам’ять і вночі. Солодкими пісня-
ми звучали 22-й та 90-й псалми. «Коли я піду хоча 
б навіть долиною смертної темряви, то не буду бо-
ятися злого, бо Ти при мені, — Твоє жезло й Твій 
посох — вони мене втішать!»

Божі обітниці давали сил жити далі й вірити в краще 
майбутнє. Але я розуміла, що можу легко потрапити в чис-
ло тих, що не змогли подолати хворобу і про яких щодня 
сповіщають у новинах. Молилась подумки слізно до Бога з 
проханням простити за все, що було не так у моєму житті.

Не раз збивався серцевий ритм, доводилось додавати 
нові препарати.

Скільки їх було, тих призначень, за весь час хвороби? 
Якби не брати та сестри з церкви, навіть не знаю, як би сім’я 
вийшла з цієї скрути. Тисячі, тисячі гривень лягли на аптеч-
ні шальки... 

Я дивилась на широку асфальтну дорогу і уявляла себе 
вже вдома. Там справжній мурашник: доньки, зять, онуча-
та, ми з чоловіком. Знаю, що дехто з них теж одужав, інші 
ще хворіють. Але це наше життя. Справжнє і цікаве. Наси-
чене емоціями і подіями. Життя на повні груди...

Бог провів мене через великі випробування, дав по-
бачити і Свою могутню силу, і мою неміч та залежність від 
Нього. Так, без Господа душа ніби без кисню. Але я більше 
не хочу про це згадувати. Я залишила це позаду...

Т. М. П.

ПозадуПозаду

П
оради здоровим людям 

 ■ Перш за все не 
слід панікувати. Страх ніяк 

не підтримає ваше здоров’я, а підвище-
на напруга нервової системи навпаки 
знизить рівень захисних сил організму. 
Недарма кажуть, що «всі хвороби — від 
нервів».

 ■ Намагайтеся не переохолоджу-
ватися. Це, звичайно, складно, оскільки 
вводяться обмеження на перебування 
людей як у громадському транспорті, так 
і в приміщеннях. Відтак доведеться очіку-
вати своєї черги на вулиці, повною мірою 
зазнаючи впливу низької температури. 
Зведіть до мінімуму подібні незручності.

 ■ Використання захисних масок на 
вулиці за низьких температур є недореч-
ним. Чому? Тепле повітря, яке залишає 
організм з видихом, конденсується на 
масці. Тож з наступним вдихом до легень 
потрапляє холодне і зволожене повітря.

 ■ Використовуйте більше продук-
тів, багатих на вітаміни.

Поради людям, які відчули 
прояви нездужання

 ■ Знову ж таки, неабиякий пози-
тивний вплив матимуть відсутність па-
нічного настрою, депресії.

 ■ Вживайте велику кількість ріди-
ни. Якщо при повному здоров’ї необхід-

но випивати 1,5-2,0 л рідини на добу, то 
в період захворювання варто збільшити 
цю цифру до 4,0-5,0 л. Використовуйте 
для приготування напоїв рослинні про-
дукти з сечогінним ефектом (малина, 
калина, шипшина) — це буде найкраще. 
(Однак це може бути небезпечним для 
людей з алергічними реакціями на даний 
вид рослин та порушеннями функцій ни-
рок та серцево-судинної системи, тому 
обов’язково консультуйтеся з вашим лі-
карем).

 ■ Не забувайте про свіже повітря. 
Найкраще для цього — прогулянки на 
вулиці в малолюдних місцях. У разі від-
сутності такої можливості — часте прові-
трювання приміщень.

 ■ Не забувайте про рухову актив-
ність. Окрім прогулянок, позитивний 
вплив матимуть фізичні вправи для поя-
су, верхніх кінцівок та тулуба.

 ■ Основним при наявності захво-
рювання буде звернення до спеціаліста, 
оскільки для лікування кожного пацієнта 
потрібно підходити індивідуально. Ні-
хто, крім лікаря, який знає ваші супутні 
захворювання, не зможе адекватно оці-
нити стан здоров’я та призначити якісну 
терапію.

Бережіть себе та своїх рідних! Будьте 
здорові!

Андрій Гаврилюк

Поради лікаря
У зв’язку з обставинами, пов’язаними з пандемією Covid-19, багатьох 

людей охоплює паніка. Ситуація ускладнюється з приходом холодної 
пори року. Ось декілька порад щодо збереження власного здоров’я та 

дій при появі симптомів захворювання.

П опри розрекламовані та 
поширені панічні думки 
про всесвітню змову та 

наслідки пандемії, спостерігаємо і 
позитивні зміні у житті людей, спри-
чинені COVID-19, які спонукали люд-
ство до осмислення свого життя:

 √ у безсиллі перед хворобою 
мільйони людей звернулися за допо-
могою до свого Творця, усвідомили 
перевагу молитви над прогресом і 
технологіями;

 √ люди почали більше піклува-
тися про особисту гігієну та здоров'я, 
навчились правил поводження під 
час кашлю та чхання;

 √ карантин значно обмежив 
функціонування барів, нічних клубів 
та казино;

 √ люди нарешті згадали про 
те, що сімейні стосунки потрібно бу-
дувати; навчилися піклуватися про 
близьких, зокрема людей похилого 
віку;

 √ хвороба змусила нас більше 
часу залишатися вдома та навести 
лад у власних помешканнях;

 √ в умовах карантину люди ста-

ли більш заощадливими;
 √ спостерігається розвиток со-

лідарності та соціальної активності, 
що зазвичай стається в суспільстві 
під час катаклізмів;

 √ всесвітня пандемія змусила 
багато країн світу спрямувати тре-
тину свого військового бюджету на 
розвиток медицини та охорони здо-
ров'я.

Є ще багато інших позитивних мо-
ментів в умовах нинішньої пандемії. 
Зокрема люди стали більше цінувати 
життя, виявляти доброту і співчуття. 
А зважаючи на те, що ми напередо-
дні святкування Різдва Христового, 
хочеться ще раз нагадати, що Ісус 
приніс нам важливі духовні цінності, 
про які ми ніколи не повинні забува-
ти: співчуття, духовну свободу та ми-
лосердя. 

Хай благословить нас Господь Бог, 
щоб цьогорічне Різдво Його Сина до-
помогло кожному запам‘ятати уроки 
пандемії, аби з поверненням до нор-
мального життя ми не повернулися 
до колишніх хибних цінностей.

Олександр Міхальцов

Коронавірус 
та переосмислення нашого життя

Останнім часом стрічки новин не оминають теми коронавірусу — 
досі не повністю дослідженої недуги, яка вражає населення планети. 
Однак люди почали адаптуватися до нової реальності, тож стало 
очевидним, що життя на карантині все ж призвело до розуміння важ-
ливості певних речей, яке, з Божою допомогою, ми можемо зберегти 

та пронести з собою у майбутнє.



ДВА БЕРЕГИ8 ЦІКАВО ЗНАТИ Що менi робити, 
щоб спастись?

Таке питання поставив один 
римський воїн, про що йдеться 

у Новому Завіті (Дії святих 
апостолів, 16: 30). Сталось це 

тоді, коли він побачив, що настав 
час міняти життя. 

Любий друже! Можливо, і в 
твоєму серці постали запитання, 
які хвилюють душу, і ти не знаєш, 

що робити.
Якщо хочеш справді бути 

з Богом тепер і у вічності, то 
потрібно стати  християнином, 

зробивши кілька кроків.
КРОК 1: познайомся із вченням 
Христа, з Його заповідями у 

Новому Завіті.
КРОК 2: визнай себе грішником, 

що заслуговує на справедливе 
покарання.

КРОК 3: повір, що Христос 
помер на хресті також і за тебе. 
Він воскрес і робить вільним від 

гріха в момент навернення до 
Нього.

КРОК 4: щиро покайся. Для цього 
схились перед Ним в молитві і 

попроси прощення за всі свої гріхи, 
а потім подякуй за дароване 

спасіння.
КРОК 5: уникай свідомого гріха, 

молися, досліджуй Святе Письмо 
і виконуй те, що там написане. 
Знайди справжніх християн, які 

щиро навернулись до Бога.
Усе вищевикладене знайдеш у 

Новому Завіті, коли будеш читати 
і міркувати над ним.

*   *   * 
Шановні читачі, якщо у вас 

виникли запитання або з’явилось 
бажання відвідати зібрання (бо-
гослужіння), чи є потреба звер-

нутися за духовною допомогою, 
то ви можете зателефонувати 
за зручним для вас регіональним 

телефоном:

Вінницька обл. —
+38(067) 988-34-79, Антон;

Дніпропетровська та 
Запорізька  обл. —

+38(067) 140-47-48, Костянтин;
Донецька та Луганська обл. — 

+38(050) 855-60-89, Віталій; 
+38(097) 565-62-44, Олег;

Житомирська обл. —
+38(097) 341-98-26, Анатолій;

Закарпаття —
+38(098) 622-78-90, Тимофій;

Західна Україна —
+38(098) 229-10-88, Віктор;

+38(066) 334-35-80, Тимофій;
Київська обл. —

+38(097) 081-58-39, Олександр;
Кіровоградська обл. — 

+38(068)53-34567,
+38(099)953-67-27, Валентин;

Одеська, Херсонська та 
Миколаївська обл. —

+38(067) 161-17-38, Геннадій;
+38(096) 808-65-56, Сергій;

Харківська, Полтавська та 
Сумська обл. —

+38(050) 295-29-34, Тимофій;
Хмельницька обл. —

+38(068) 101-49-14, Сергій;
Черкаська обл. —

+38(098) 151-53-58,  Сергій;
Чернігівська обл. — 

+38(067) 121-00-32, Андрій.

Видання віруючих Євангельських християн-баптистів МСЦ   •   м. Київ   •   контактний телефон: 097-081-58-39   •   www.dvaberehy.info  
Тексти цього видання містять імена Бога та цитати Святого Письма, тому прохання ставитися до газети з повагою і не використовувати в неналежних цілях.

Видається на пожертвування віруючих. Розповсюджується безкоштовно.

Знайдіть 12 відмінностей

Б агато років тому один май-
стер цукерок намагався 
виготовити на Різдво таку 

цукерку, яка б свідчила про його 
християнську віру.

Він прагнув об'єднати кілька сим-
волів: народження Ісуса, Його життя 
та смерті. Майстер почав з палички 
білосніжного льодяника, адже білий 
колір — символ непорочного народ-
ження і безгрішної природи Ісуса; 
твердість цукерки символізувала ка-
мінь — основу Христову; міцність по-

казувала Божу обіцянку.
Цукерковий майстер вигото-

вив її у вигляді літери "J" (джей), 
від англійського слова Jesus 
(Ісус), Який прийшов у світ 
як наш Спаситель. Він хо-
тів також, щоб вона 
була схожа на посох 
Доброго Пастиря, з яким 
він спускався у рів цього 
світу, щоб витягти за-
г у б л е н и х «овечок».

Змірку- вавши, що цукер-

ка вийшла занадто примі-
тивною, він пофарбував її 
трьома тоненькими чер-
воними смужками, щоб 
показати рани Ісуса при 

бичуванні. А велика черво-
на вказувала на кров, проли-

ту Христом на хресті, завдяки 
якій ми маємо обіцянку життя віч-

ного.
На жаль, тепер цукерка стала лише 

декорацією на період Різдва і відома 
як «Карамельна тростина». Але істин-
ний сенс усе ще знаходиться там, у Ві-
флеємі, і зрозумілий тим, «хто має очі, 
щоб бачити, і вуха, щоб чути»

Переклад різдвяної листівки зі США

Карамельна тростина 
(різдвяна цукерка)

Відскануй код та перейди 
за посиланням

Християнське оповідання "Бродя"

Цікаві факти про 25 грудняЦікаві факти про 25 грудня

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Найближчий служитель Господа. 7. 

Цар, при якому народився Христос. 8. Той, 
хто стереже стадо. 12. Колектив співаків. 13. 
Свята діва. 14. Безкінечність. 16. Служитель 
храму. 17. Місце народження Ісуса. 18. Дуже 
розумна людина.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Благовонна смола. Один з дарів Ісусу. 

2. Незвичайна подія. 4. Будинок для тимча-
сового перебування. 5. Атрибут дня народ-
ження. 6. Передбачення. 9. Синоним про-
славляння. 10. Група тварин одного виду. 11. 
Християнське свято. 15. Корабель пустелі.

Різдвяний кросворд для дітей

Підготував Богдан Михалюк 

25 грудня 336 року відбулось пер-
ше задокументоване святкування Різд-
ва у Римі. Саме від цієї дати Римо-като-
лицька церква щороку відзначає його 
як день народження Ісуса Христа.

25 грудня 1917 року в Україні 
була проголошена радянська влада. 
Цікаво, що саме 25 грудня 1991 року 
о 19:00 Михайло Горбачов підписав 
указ про «Про складання Президен-
том СРСР повноважень Верховного 
Головнокомандувача Збройними си-
лами СРСР і скасування Ради оборо-
ни при Президенті СРСР». Таким чи-
ном Радянський Союз, який більше 
сімдесяти років боровся з вірою в 
Бога, припинив своє існування саме 
у день Різдва.

У переддень Різдва 1914 року на 
Західному фронті Першої світової 
війни сталося непередбачене — без 
будь-яких наказів спонтанно поча-
лося Різдвяне перемир'я. Воно три-
вало дві доби і супроводжувалося 
співом різдвяних пісень, обміном 
подарунками і навіть грою у футбол. 
Солдати ворогуючих сторін запали-
ли свічки на маленьких ялинках і ви-
бралися з траншей, щоб привітати 
один одного з Різдвом.

У знаменитому Різдвяному пере-
мир'ї взяли участь близько 100 тис. 
німецьких і британських солдатів, а 
також невелика кількість французь-
ких військовослужбовців.

В першому тисячолітті нашої 
ери коронація монархів спеціально 
призначалася на Різдво, аби при-
вернути на короновану особу Боже 
благословення.

Так 25 грудня 800 року папа Лев III 
коронував франкського короля Карла 
Великого імператором.

25 грудня 1025 у Польщі був ко-
ронований Мєшко II Ламберт. 

25 грудня 1066 — Вільгельм За-
войовник став королем Англії. 

25 грудня 1076 — в Гнєзно 
(Польща) відбулась коронація Бо-
леслава II Сміливого.


